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Bygningsreglementets 
bestemmelser for
Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold 

• Med BR18 er der decideret indarbejdet bestemmelser for drift af 
brandmæssige aspekter i byggeri, 

OGSÅ EKSISTERENDE BYGGERI

• BR18 §§ 137-158 omhandler
Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i
og ved bygninger

• Drift er §§ 137-139

• Kontrol og vedligehold §§ 140-142 

• DKV-plan §§ 143-146

• Særligt byggeri §§ 147-155

• Transportable konstruktioner §§ 156-158

bygningsreglementet.dk  eller brandogkonstruktioner.dk   



Bygningsreglementets hjemmeside



Brandogkonstruktioner hjemmeside



Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand

Bilag 11 Transportable konstruktioner, telte, festivaler,
campingområder

Bilag 11a Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige
udendørsarrangementer

Bilag 11c Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige
opstillinger

Bilag 11d Vejledning om belægningsplaner ved
midlertidige overnatning

Bilag 11e Vejledning om transportable konstruktioner, som
opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og 
udendørsarrangementer

Bilag 12 Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr

Bilag 13 Udfærdigelse af planer i forhold til brand 
(udbygges med vejledning for udfærdigelse af O-planer)

Bilag 13a Signaturer i PDF format

Bilag 13b Signaturer i SVG format

Bilag 13c Signaturer i DWG format

Bilag 13d Kopi af planer fra bilag 13

Bilag 14 Definitionsliste (endnu ikke udgivet)



Bygningsreglementets 
bestemmelser om drift

Vigtigt udsagn:
Bestemmelserne om drift, kontrol og vedligeholdelse gælder 
hver dag: §§ 137-158



Bygningsreglementets 
bestemmelser om kontrol og 
vedligeholdelse

§ 141 Funktions
-afprøvning

OBS



Bygningsreglementets 
bestemmelser om kontrol og 
vedligeholdelse

§ 142 Systemintegrationstest

OBS



Bygningsreglementets 
bestemmelser: DKV-plan



Bygningsreglementets 
bestemmelser for særligt byggeri



Bygningsreglementets 
bestemmelser for særligt byggeri



§ 151 Røgalarmer i feriehuse
§ 152 Kirker
§ 153-155 Industri og lagerbygninger
§ 156-158 Transportable konstruktioner

Bygningsreglementets 
bestemmelser for særligt byggeri
Midlertidig overnatning

Bilag 11d Vejledning for belægningsplaner ved midlertidige 
overnatning



https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand 

Kap. 1 Indledning. Generelt, 
Byggeri i brandklasse 1

Kap. 2 Driftsorganisation
Ansvar og uddannelse

Kap. 3 Brug og driftsmæssige forhold
Kap. 4 Vedligeholdelse af brandtekniske installationer generelt
Kap. 5 Brandtekniske installationer

Beskrivelse af kontrol og vedligeholdelse af:
- De enkelte brandtekniske installationer (16 i alt). Suppleres med 6-8 stk.
- De enkelte håndslukningsudstyr

Kap. 6 Vedligeholdelse af passiv brandsikring
App. 7A DKV-skema for kontrol og eftersynsterminer
App. 7B Paradigme for DKV-plan

Her nåede vi til scoopet



Paradigme for DKV-plan



Paradigme for DKV-plan



Paradigme for DKV-plan



Paradigme for DKV-plan



Paradigme for DKV-plan



Specielt for 
boligbyggeri

Byggeri efter BR18. Der skal være udarbejdet en DKV-plan og 
drift, kontrol og vedligeholdelse skal følge denne.

Byggeri uden DKV-plan skal følge retningslinjerne i kap 7.

Organisation kap 7.2:

• Ejeren, med person der har prokura, har det fulde ansvar for 
bygningens drift, kontrol og vedligeholdelse
Kontrol og vedligehold §§ 140-142 

• Beføjelserne for at opfylde kap. 7 vil normalt være uddelegeret til en 
Facility manager eller en vicevært.

• Hvis der er ABA-anlæg eller sprinkleranlæg, skal den 
driftsansvarlige have gennemgået brugerkursus i brandforebyggelse 
og forebyggelse af uønskede alarmer



Specielt for 
boligbyggeri

Drift og brug kap 7.3:

• Flugtveje skal holdes tilgængelige og anvendelige både i og uden for 
bygningen.

• Flugtveje i bygningen er trapperum og altangange.

• Udvendige flugtveje er, udvendige trapper, og udvendig gangarealer 
der leder til terræn i det fri, evt. gennem gårdarealer.

• Udvendig flugtveje skal altid være let tilgængelige og ryddelige:

1. Der må i ganglinjens fulde bredde ikke være parkerede 
motorkøretøjer, knallerter og cykler eller oplag.

2. Beplantning skal holdes nede, så det ikke reducerer bredden af 
ganglinjen.

3. Det skal sikres, at man med sikkerhed kan færdes på flugtvejen. 
Den skal i brugstiden være tilstrækkeligt belyst og friholdt for is 
og sne.

• Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) må ikke anvendes til 
henstilling af inventar, varer og lignende.



Specielt for 
boligbyggeri

Drift og brug kap 7.3
Brandveje og brandredningsarealer:

• Brandvej er redningsberedskabets 
tilkørselsveje.

• Brandredningsarealer er områder for 
redningsberedskabet til at opstille deres 
stiger for at redde personer ud af rednings 
åbningerne.

• Porte, adgangsveje og redningsarealer, som 
er nødvendige for redningsberedskabets 
rednings- og slukningsarbejde, skal altid 
være passable. Kortvarig standsning på 
brandveje kan accepteres, såfremt 
chaufføren er i umiddelbar nærhed af 
køretøjet. Beplantning skal holdes nede, så 
det ikke reducerer brugen af brandvejene og



Specielt for 
boligbyggeri
Drift og brug kap 7.3
Fælleslokaler:

• Fælleslokaler opdeles i 3 kategorier baseret på 
personbelastningen:

Mindre end 50 personer
Mellem 50 og 150 personer
Større end 150 personer

• For højst 150 personer:
Evt. håndslukningsudstyr i køkkener skal kontrolleres 
og vedligeholdes.
Midlertidig overnatning er ikke muligt

• Flere end 150 personer
Eftersynsobjekt for beredskabsmyndigheden
Krav om brandtekniske installationer, varslingsanlæg, 
flugtvejs- og panikbelysning og slangevinder. Disse 
skal kontrolleres og vedligeholdes.
Pladsfordelingsplan
Driftsjournal
Mulighed for midlertidig overnatning.



Specielt for 
boligbyggeri

Kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer
(afsnit 7.4 og 7.5):

• Røglem i trapperum (afsnit 7.5.11)

• ABDL-anlæg, Automatisk branddørlukningsanlæg (afsnit 5.5.7)

• Panikbelysning (afsnit 7.5.5)

• Varme luftsluser (afsnit 7.5.8)

• Brandmandselevatorer (afsnit 7.5 12)

• Stigrør (afsnit 7.5.14)

• Trykforøgeranlæg (afsnit 7.5.15)



Specielt for 
boligbyggeri

Kontrol og vedligeholdelse af passiv brandsikring
afsnit 7.6:

• Brandsektions- og brandceller adskillelser, herunder at alle 
adskillende konstruktioner, installationer og brandtætninger er intakte.

• Overflader på gulv, væg og loft.

• Brandmæssig klassificerede vinduespartier.

• Brandisolering og brandtætninger af kanal og rørføringer.

• Tagdækning og tagisolering.

• Branddøre, brandporte og flugtvejsdøre. Dørene og portenes 
hængsler, ophængningssystem og låsefunktion rengøres og smøres. 
Branddøre og brandportes selvlukkemekanisme kontrolleres og 
eventuelt justeres. Kontrollen udføres ved, at døren fra henholdsvis 
fuld åben stilling og en 30 cm åben stilling slippes og af sig selv lukker 
helt i, så låseanordning går i indgreb og fastholder døren/porten.

• Redningsberedskabets brandveje og adgangsveje efterses, herunder 
at beplantning ikke reducerer brugen af brandvejene og 
adgangsvejene.
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Spørgsmål og 
Tak for i dag

En stor brand En større brand


